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Nordvest
Nordvestlaget indledte feriesæsonen med at 
sejle en tur til Skagen, da der var Skagen Festi
val. De, der sejlede, havde en fantastisk tur. Der 
var ikke meget vind, og de valgte at følge kysten, 
hvilket var en meget flot oplevelse. Ud for Hirts
hals blev der fisket makrel i rigelige mængder. 
Vejret var ikke helt optimalt den weekend, men 
i Skagen Havn kunne besætningen sidde godt i 
ly af en presenning spændt op over bommen.

Hen over sommeren har Nordvest været på 
flere fisketure – både med de institutioner, der 
er med i laget, og med lagsmedlemmerne. Og 
fiskeriet har været rigtig godt.

Hvis du har lyst til at være med i Nordvest-
laget, så skal du bare kontakte Nico Pedersen 
(se telefon og mail på bagsiden). Hver ons
dag aften kl. 19 – hvis det er havvejr – øver 
laget i sejlads ind og ud fra stranden med de 
 kommende skippere, så dér kan man også 
komme forbi og få en snak.

Det er også muligt at blive medlem af de tre 
andre bådelag!

Nordvest ud for Lønstrup. Foto: Nico Pedersen

Sofia og Nico med en god, men ikke usædvanlig fangst  

på fire makrel på én gang. Foto: Jette Pedersen
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Skarreklit
Før sommerferien kom de sidste bord på 
Skarreklit, og bundstokke og oplængere er 
blevet udskiftet. Hen over sommeren er der 
blevet slået slidbund på, først bøgeplanker og 
der efter nylon. Bådelaget fik givet fribordet 
grunding solie, og de fik malet bunden udven
dig rød. Derefter blev Skarreklit sat ned på 
gulvet. Nu er de fleste dæksbjælker lagt i, og 
skottene mellem last og forruf og mellem last 
og motorrum er ved at tegne sig. Desuden er 
alle dæksstøtterne blevet lavet.

Bestyrelsen for bådelaget kom forbi en dag 
for at drøfte indretningen af Skarreklit med 
Peter. Bl.a. blev der snakket om at sætte en 
ekstra aftagelig lugekarm på lasten, så man 
kan få noget mere højde dér.

Forbundet Kystens landsstævne  
på Bragdøya ved Kristiansand
Desværre lykkedes det ikke for Jammerbugt 
at komme af sted til Norge i år. Thomas og 
Pipsen deltog med deres egen båd for at være 
med til åbningen af udstillingen »Over Skager
rak« – om skudehandlen. Udstillingen var et 
samarbejde inden for Interregprojektet Frem
tidskyster mellem Lindesnes Fyrmuseum, Vest 
Agder Museet, Nordjyllands Kystmuseum og 
Han Herred Havbåde.

Vi har efterfølgende talt med repræsen
tanter for Bragdøya Kystlag om at indgå i 
et samarbejde med dem. En idé er, at Han 
 Herred Havbåde kommer til Bragdøya med et 
par af bådene til et fælles arrangement, men 
forinden vil vi arrangere en medlemsudflugt 
til Bragdøya, og kystlaget vil også komme på 
besøg i Slettestrand.

Arbejdsdag og sommerfest
Lørdag 18. august var der arbejdsdag i Slette. 
Medlemmerne mødte talstærkt op – godt 25 
blev det til – og vi havde også besøg fra Norge 
af Kari og Klaus, der arbejder frivilligt i Brag
døya Kystlag ved Kristiansand.

Spilhuset fik en gang grundingsolie, så det 
er klar til at blive malet, de blå døre blev frisket 
op med fernis, den ene væg i redningshuset Torben i gang med dæksbjælkerne. Foto: Pipsen

Forbundet Kystens stævne på Bragdøya. Foto: PipsenCecilie er ved at sætte skot op. Foto: Pipsen
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blev malet, fliserne rundt om havbådehuset 
blev renset, vinduerne vasket, bænke skruet 
sammen m.m. Vejret var med os, og en del 
afslut tede arbejdet med en tur i vandet. 38 
kom til sommerfest om aftenen, hvor maden 
blev leveret af Sanden Bjerggaard.

Hen over sommeren har vi igen haft mange 
besøgende, og der kommer fortsat rigtig 
mange indenfor. Forleden kom en særlig gæst 
forbi. Det var den kinesiske kunstner Cai Guo
Qiang, der fra 6. september har en udstilling 
– A Clan of Boats – hos Faurschou Foundation 
i Frihavnen i København. Cai har altid været 
interesseret i træbåde, og han syntes, det var 
meget interessant at besøge både Thorup
strand og Han Herred Havbåde.

Duelighedsbevis
Her i efteråret er der igen mulighed for at 
komme på et duelighedskursus. Kurset starter 
onsdag 26. september fra kl. 19 til ca. 22 i Hav
bådehuset, og underviser bliver som de forrige 
gange Per Hansen fra Rønbjerg. Der bliver 
undervisning 10 gange inden den teoretiske og 
praktiske eksamen. Prisen er som sædvanlig 
meget favorabel – 800 kr. for undervisning 
eksklusiv undervisningsmateriale og gebyr 
til eksamen. Interesserede kan tilmelde sig 
 hurtigst muligt hos Nico.Cai Guo-Quiang om bord i Skarreklit. Foto: Pipsen

To arbejdshold i gang. Foto: Pipsen
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 

Thomas Højrup
Etnolog, bestyrelsesformand 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand 
9690 Fjerritslev, telefon 30 13 59 50 
thomas@havbaade.dk 

Han Herred Havbådebyggeri 
Slettestrandvej 158, 9690 Fjerritslev 

Bådebygger 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90, 
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk 

Forsknings- og formidlingsmedarbejder 
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 
9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70 pipsen@havbaade.dk 

Lild Strand Bådelag 
Per Røpke, Sandnæshagevej 14, Lildstrand, 
7741 Frøstrup, telefon 40 50 97 13 skarreklit@hotmail.com 

Elbo Bådelag 
Vagn Nielsen, Ørnevej 29, Tranum,  
9460 Brovst, telefon 29 12 99 81 vagnogbirthe1@live.dk 

Jammerbugt Bådelag 
Ejler Winkel, Toftendamsvej 16, Svinkløv,
9690 Fjerritslev, telefon 98 21 73 36 ejlerwinkel@mail.dk

Nordvest Bådelag
Nico Pedersen, Grønnestrandsvej 29, Andrup,
9690 Fjerritslev, telefon 40 51 08 23 jetteognico@mail.dk

Husk at oplyse din mailadresse! 
Det er vigtigt, at vi har mailadresser på flest mulige 
medlemmer, da vi ikke blot udsender medlemsnyt som 
pdf-udgave, men også informerer om forskellige nyheder 
og tiltag på andre tidspunkter. Send din mailadresse – 
også hvis du har fået ny – til pipsen@havbaade.dk  
Gælder også, hvis du ikke modtaget mail, selv om du alle-
rede har oplyst din mailadresse.
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Følg Han Herred Havbåde på

Vi håber også, at der er interesse for at få op
rettet et hold til yachtskipper 3 og til et VHF-
kursus. Yachtskipper 3 starter i november i år. 
VHF-kurset afvikles over to hverdage (plus en 
dag til eksamen) i foråret 2013. Nico tager også 
imod tilmeldinger til disse kurser (se kontakt
oplysninger til højre).

»Ved det yderste hav«
Fotograf Jonathan Bjerg Møllers udstilling om 
livet ved Thorupstrand åbner i Kedelhallen på 
Nordkraft i Aalborg mandag 5. november og 
slutter søndag 25. november 2012. Udstillingen 
blev første gang vist i Øksnehallen i Køben
havn lige før sommerferien, og den fik meget 
fine anmeldelser. Den viser ikke kun fotos, 
men fortæller også om menneske skæbner og 
områdets økonomiske og strukturelle ud-
fordringer. På www.havbaade.dk under links 
og Thorupstrand, kan man se Jonathans video
podcast om Thorupstrand fra 2008.

Forhåbentlig bliver det muligt at vise nogle 
af billederne i Havbådehuset på et senere 
tidspunkt. 

Han Herred Havbåde er igen kommet på Face
book, hvor der jævnligt bliver lagt billeder ud.

Jammerbugt på vej hjem fra fisketur. Foto: Pipsen


